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ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ָפּ ָר ַשׁת ְבּ ֻחקּ ַֹתי – ַח ָזק ְ -מ ָב ְר ִכין ׀ כ"ז אייר התשע”ב ׀ גִּ ָלּיוֹן ִמ ְס ָפּר  29׀ ָשׁנָה ִראשׁוֹנָה

נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה
"כיצד מוכיחים"


ישׂג ִמ ְר ָים ַבּת ָמּ ְל ָכּה
ִל ְרפוּאַת ֲא ִב ַ

הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
יך ַל ָשּׁ ֶבת ַעל ַה ִמּ ָטּה
אָחי ַה ָצּ ִעירַ ,ס ֵדּר ֶאת ַח ְד ְר ָך ְבּ ַב ָקּ ָשׁהְ .בּ ֵס ֶדר ִא ָמּא ָענָה רוֹן ,וְ ִה ְמ ִשׁ ְ
רוֹן ָק ְראָה ִא ָמּא ְל ִ
יך
אַתּה לֹא ְמ ַסדֵּר ֵאת ַה ִמּ ָטּה ֶשׁ ְל ָך ,ו ְָכל ֲח ָפ ֶצ ָ
אָמ ְר ִתּי לוֹ .זֶה ַמ ָמּשׁ לֹא ֵפיר!! ָ
וְ ִל ְקרוֹא ְבּ ֵס ֶפרָ .מה קוֹרֶה ְל ָךַ ,
אָדם?
ֵך? ָמ ַתי ְכּ ָבר ִתּ ְהיֶה ֵבּן ָ
אַתּה ְמ ַל ְכל ְ
וּלנַקּוֹת ֶאת ָמה ֶשׁ ָ
אַחרֶי ָך ְ
יך ְל ַס ֶדר ֲ
ַאנִ י ָצ ִר ְ
ָרים ְבּ ָכל ַה ֶח ֶדר ,ו ֲ
ְמ ֻפזּ ִ
אַתּה לֹא ָשׁ ַמ ְע ָתּ ָמה ֶשׁ ִא ָמּא ִבּ ְקּ ָשׁה ִמ ְמּ ָך? קוּם ְכּ ָבר וְ ְת ַס ֵדּר ֵאת ַה ֶח ֶדר!!! ָכּל ָכּ ְך
חוֹשׁב ַרק ַעל ַע ְצ ְמ ָך! ָ
ָתּ ִמיד ֵ
אָמ ָרה
ָתן ְ
אָמ ְר ִתּי ְלאָ ִחי רוֹן .יוֹנ ָ
יבה ְל ָכל ָמה ֶשׁ ַ
וּמ ְק ִשׁ ָ
עוֹמ ֶדת ְבּ ֶפ ַתח ַה ֶח ֶדר ַ
ָכּ ַע ְס ִתּי ֶשׁלֹּא ַשׂ ְמ ִתּי ֵלב ֶשׁ ִא ָמּא ֶ
רוֹצה
אַתּה ְמ ַד ֵבּר ֵא ָליו לֹא ַמ ְק ִשׁיב ְל ָך ְולֹא ֶ
וּברֹגַעַ ,ה ָשׁ ַכ ְח ָתּ ֶשׁ ַה ַכּ ַעס ָעלוּל ִלגְ רֹם ְל ָכּ ְך ְשׁ ִמי ֶשׁ ָ
ִא ָמּא ַבּ ֶשּׁ ֶקט ְ
וּב ֶשׁ ֶקט,
ַחת ְ
לוֹמר ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ְבּנּ ַ
יחַ ,על ְמנַת ַ
הוֹכ ַ
יך ְל ִ
יך ָל ַד ַעת ֵא ְ
ישׁהוּ ָצ ִר ְ
יחים ִמ ֶ
מּוֹכ ִ
אוֹת ָך? גַּם ְכּ ֶשׁ ִ
ִל ְשׁמ ַֹע ְ
ַחת נִ ְשׁ ָמ ִעים"ִ .ה ְשׁ ַפּ ְל ִתּי ֶאת ַמ ָבּ ִטי ֵאל ָה ִר ְצ ָפּה ,נָכוֹן ִא ָמּא .בּוֹאוּ ְשׁנֵיכֶם ֵאל ָסלוֹן ַה ַבּ ִית,
ִכּי " ִדּ ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים ְבּנ ַ
ָחים כּוֹסוֹת ִמיץ וְ עוּגִ יּוֹת,
ַא ִני ָה ַל ְכנוּ ֶאל ַה ָסּלוֹן ְו ַעל ַה ֻשּׁ ְל ָחן ָהיוּ מוּנ ִ
רוֹצה ְל ַה ְראוֹת ָל ֶכם ַמ ֶשּׁהוּ .רוֹן ו ֲ
ֲאנִ י ָ
אָמ ָרה ִלי
ֵשׁב זֶה ְליַד זֶה .רוֹןָ ,ה ֵבא ְבּ ַב ָקּ ָשׁה ֶאת ֻח ָמּשׁ וְ י ְִק ָראְ .כּ ֶשׁ ֵה ִביא רוֹן ֵאת ַה ֻח ָמּשׁ ְ
ְא ָמּא ִבּ ְקּ ָשׁה ֶשׁנּ ֵ
וִ
אתי " ִאם
וּק ָרא ֵאת ַה ָפּסוּק ָה ִראשׁוֹן ְו ַה ֵשּׁנִ יָ .פּ ַת ְח ִתּי ֵאת ַה ֻח ָמּשׁ ְו ָק ָר ִ
קּוֹתי ְ
ִא ָמּא ְפּ ַתח ְבּ ַב ָקּ ָשׁה ְבּ ָפ ָר ַשׁת ְבּ ֻח ַ
ְבוּלהְּ ,ו ֵעץ
ָתנָה ָהאָ ֶרץ י ָ
ָת ִתּי גִ ְשׁ ֵמיכֶםְ ,בּ ִע ָתּם ְונ ְ
יתם א ָֹתם .וְ נ ַ
ַע ִשׂ ֶ
ְאת ִמ ְצו ַֹתי ִתּ ְשׁ ֵמרוּ ,ו ֲ
ְבּ ֻחקּ ַֹתיֵ ,תּ ֵלכוּ ו ֶ
אַך ִאם
וּב ָר ָכה ָר ָבּהְ ,
תּוֹרה י ְִהיֶה ֶשׁ ַפע גָּדוֹל ְ
יח ָלנוּ ֶשׁ ִאם נִ ְשׁמֹר ֵאת ִמ ְצוַת ַה ָ
ַה ָשּׂדֶה ִי ֵתּן ִפּ ְריוֹ"ָ .ה ָקּ ָבּ"ה ַמ ְב ִט ַ
ִשׂ ָר ֵאל ְכּעֹנֶשׁ ַעל ַמ ֲע ֵשׂינוּ .נָכוֹן ֶשׁזֶּה
ֵצא ָלגַלּוּת וְנִ ְת ַר ֵחק ֵמ ֶארֶץ י ְ
ילה ְבּקוֹל ה'ֲ ,אנוּ נ ֵ
ְח ִל ָ
לֹא ִנ ְשׁ ַמע ַחס ו ָ
יוֹתם ְבּ ֶארֶץ
אוֹמר ָה ָקּ ָבּ"ה "וְאַף גַּם זֹאת ִבּ ְה ָ
ֵחה ֵ
אַך ִשׂימוּ ֵלב ִעם ָכּל ַהתּוֹכ ָ
נוֹרא וְ ָק ֶשׁה? אָכֵן כֵּן!! ְ
נִ ְשׁ ַמע ָ
אוֹהב
יהם"ָ .ה ָקּ ָבּ"ה ֵ
יתיִ ,א ָתּםִ ,כּי ֲאנִ י ה'ֱ ,אל ֵֹה ֶ
אַס ִתּים ְולֹא גְ ַע ְל ִתּים ְל ַכלּ ָֹתם ְל ָהפֵר ְבּ ִר ִ
יהם ,לֹא ְמ ְ
ְב ֶ
אֹי ֵ
ְאָמ ְר ִתּי לוֹ ,בּוֹא
יחתוֹ ,ו ַ
וּב ַקּ ְשׁ ִתּי ֶאת ְס ִל ָ
יתי ֵאל רוֹן ִ
אַה ָבה גְּ ד ָֹלּהָ .פּנִ ִ
אוֹתנוּ ִעם ֲ
יח ָ
וּמוֹכ ַ
ִ
וּמ ָר ֵחם ָעלֵינוּ
אוֹתנוּ ֵ
ָ
ְק ִרים ,נָכוֹן ֶשׁ ִא ָמּא
ַחד ָה ַל ְכנוּ ְל ַס ֵדּר ֶאת ָח ְד ֵרנוַּ .ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
ַחד נְ ַס ֵדּר ֶאת ַה ֶחדֶרְ ,בּ ֵס ֶדר? רוֹן ִהנְ ֵהן ְבּרֹאשׁוֹ ְוי ַ
יַ
יחים ֲא ֵח ִרים?
מוֹכ ִ
אַתּם ִ
יצד ֶ
ֶשׁ ִלּי ַח ָכ ָמה ְמאֹד? ְו ֵכ ַ
ָתן.
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ַבּ ִמּ ְד ָבּר ,יוֹנ ָ
" ָחזָק ָחזָק ְונִ ְתּ ַחזַק" וְ ְל ִה ְת ָראוֹת ְבּ ָשׁ ַ

אָדם
נֵר ה' נִ ְשׁ ַמת ָ
יוֹצא ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת
ֶה ָעלוֹן ֵ
ָתן ָפ ְל ֶמר
ַה ִתּינוֹק יוֹנ ָ
הי"ד

  
   
  
    
תּוֹרה ִי ְזכּוּ
ֵלכוּ ְבּחוּקוֹת ַה ָ
ִשׂ ָר ֵאלֶ ,שׁ ִאם י ְ
יח ִל ְבנֵי י ְ
ָה ָקּ ָבּ"ה ַמ ְב ִט ַ
וּל ַשׁ ְלוָהִ ,ל ְב ָר ָכה ַבּ ַבּיִת
וּב ְפ ִרי ָה ֵעץְ ,ל ָשּׁלוֹם ְ
ִל ְב ָר ָכה ַבּ ָשּׂדוֹת ְ
ִשׂ ָר ֵאל ְל ַק ֵבּל ֶאת
ְס ְרבוּ ְבּנֵי י ְ
רוּחנִ ית ְו ִק ְר ָבה ָלה' .וְ ִאם י ָ
ֻלּה ָ
ְו ִלגְּ ד ָ
ָשׁים ְכּ ֵב ִדים.
ִשׁ ְמעוּ ְבּקוֹל ה'ְ ,צפוּיִים ָל ֶהם עֹנ ִ
תּוֹרה ְולֹא י ְ
ֻח ֵקּי ַה ָ
סוֹפה ֶשׁל ַה ֶדּ ֶר ְך
יח ה'ִ ,כּי גַּם ְבּ ָ
אוֹתם ַמ ְב ִט ַ
אַה ָבתוֹ ָ
אַ ְך ֵמרֹב ֲ
אַרצוֹ ַעל ִפּי ַה ְבּ ִרית ֶשׁ ָכּ ַרת ה' ִעם
ִשׂ ָר ֵאל ָישׁוּב ְל ְ
ַה ָקּ ָשׁה ַעם י ְ
ָהאָבוֹת.

יח
ַ מ ִהי ַה ְבּ ָר ָכה ָה ִראשׁוֹנָה ֶשׁ ַמּ ְב ִט ַ
ֵל ְך ִבּ ְד ָר ָכיו?
ִשׂ ָר ֵאל ִאם נ ֵ
ה' ְלי ְ
ֶך ְכּדֵי
ְ בּ ַכ ָמּה ַחיּ ִָלים י ְִהיֶה צֹר ְ
ְל ָגרֶשׁ ֵמאָה אוֹי ְִביםַ ,כּ ֲא ֶשׁר ה'
ִשׂ ָר ֵאל?
י ְָב ֵר ְך ֶאת ַעם י ְ
ִשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכל ֻח ָמּשׁ
יכן חוֹנִ ים י ְ
ֵ ה ָ
ְוי ְִק ָרא?




    

   
  

ֶסת ֶשׁל ָה ֲא ִר"י
יעזֶר ָהאַזְ ְכּ ִרי ַשׁ ָמּשׁ ְבּ ֵבית ַה ְכּנ ֶ
ָשׁנִ ים ַרבּוֹת ָהיָה ר' ֱא ִל ֶ
ָדע ַעל
ֶח ָבּא ֶאל ַה ֵכּ ִלים ,וְאַף ֶא ָחד לֹא י ַ
ַה ָקּדוֹשׁ ִבּ ְצ ַפת .וְ ָה ִאישׁ ָענָו וְ נ ְ
ידי ָה ֲא ִר"י לֹא ָראוּ בּוֹ ֶא ָלּא ִאישׁ ָפּשׁוּטַ .פּ ַעם
תּוֹרה ,וְאַף ַתּ ְל ִמ ֵ
ֻלּתוֹ ַבּ ָ
גְּ ד ָ
דוֹשׁה ְל ִמירוֹןִ ,ל ְרקֹד
בוּרתוֹ ַה ְקּ ָ
ָצא ָה ֲא ִר"י ִעם ֲח ָ
אַחתְ ,בּ ַל"ג ָבּע ֶֹמר ,י ָ
ַ
יע
הוֹפ ַ
רוֹק ִדיםְ .ל ֶפ ַתע ִ
ָצא ִע ָמּם ו ְָר ַקד ִעם ָה ְ
יעזֶר י ָ
לּוּלה ,וְ אַף ַר ִבּי ֱא ִל ֶ
ַבּ ִה ָ
ָדים ְל ָבנִ יםָ .תּ ַפס ַהזָּר ֵאת ַה ַשּׁ ָמשׁ
ָקן ֶא ָחדַ ,בּ ַעל ָה ַדּ ְרתּ ָפּנִ יםַ ,לבוּשׁ ְבּג ִ
זָ
יחידוֹתָ .ר ְקדוּ ַה ְשּׁ ָניִּים
ְבּיָדוָֹ ,מ ַשׁ ְך אוֹתוֹ ִמתּוֹ ְך ַה ַמּ ְעגָּל ,ו ְָר ַקד ִאתּוֹ ִבּ ִ
רוֹממוּ ְכּ ֶט ַפח ָמ ַעל ְפּנֵי
וּב ִה ְת ַל ֲהבוּתָ .ר ְקעוּ ָבּ ַרגְ ַליִם ,וְ ִה ְת ְ
ִבּ ְדּ ֵבקוּת ְ
ָקן ַהזָּר
ְת ְמהוִּ :מיהוּ ַהזּ ָ
רוֹק ִדים ,ו ָ
ידי ָה ֲא ִר"י ָבּ ְ
ָה ֲא ָד ָמהִ .ה ִבּיטוּ ַתּ ְל ִמ ֵ
קּוּע ְבּ ַמ ְח ָשׁבוֹת ,נִ גַּשׁ
יע ַל ֶפּ ַתע? ו ְִהנֵּה ָקם ָה ֲא ִר"י ֶשׁ ָע ַמד ִמן ַה ַצּד ָשׁ ַ
הוֹפ ַ
ֶשׁ ִ
ָקן ַהזָּר ,וּ ְבּיָדוֹ ַה ְשּׁנִ יָּה
רוֹק ִדיםְ ,בּיָד ֲא ָחת ָל ַקח ֶאת יָדוֹ ֶשׁל ַהזּ ָ
ֵאל ְשׁנֵי ָה ְ
ֻכּה ִבּ ְדּ ֵבקוּת
יעזֶר ַה ַשּׁ ָמשׁ ,ו ְָר ַקד ִא ָתּם ָשׁ ָעה ֲאר ָ
ֶה ֱחזִ יק ְבּיָדוֹ ֶשׁל ֱא ִל ֶ
ֻכּה
רוֹקד ָשׁ ָעה ֲאר ָ
ידי ָה ֲא ִר"י ַעל ָר ָבּםָ ,ה ֵ
תּוֹממוּ ַתּ ְל ִמ ֵ
וּב ִשׂ ְמ ָחה ָר ָבּהִ .ה ְשׁ ְ
ְ
אָמרוּ
ִעם ַה ַשּׁ ָמשׁ ַה ָפּשׁוּט ,וְאַף ֵה ֵעזּוּ ִל ְשׁאֹל אוֹתוֹ ַעל ָכּ ְךַ .ר ֵבּנוְּ ,
אַך
ירים אוֹתוְֹ .
ָקן ַהזָּר .אָ ְמנָם ֵאינֶנּוּ ַמ ִכּ ִ
" ְמ ִבינִ ים אָנוּ ֶאת ִריקוּדוֹ ִעם ַהזּ ָ
דּוּע ָר ַקד ַר ֵבּנוּ ִעם ַה ַשּׁ ָמשׁ
אַך ִמ ְת ַפּ ְלּ ִאים אָנוּ ַמ ַ
אָדם גָּדוֹלְ .
ַדּאי ֶשׁהוּא ָ
ֵבּוּ ַ
ידיו ו ְִל ְרקֹד ָשׁ ָעה
יעזֶר? ַה ִאם זֶה ִל ְכבוֹדוֹ ֶשׁל ַר ֵבּינוּ ַל ֲעזֹב ֶאת ַתּ ְל ִמ ָ
ֱא ִל ֶ
ָאה ְלר'
ְאָמרִ :אם זֶה ָהיָה נ ֶ
ֻכּה ִעם ַה ַשּׁ ָמּשׁ? ִחיּ ְֵך ָה ֲא ִר"י ַה ָקּדוֹשׁ ו ַ
ֲאר ָ
ַדּאי ֶשׁזֶּה
ֻכּהֵ ,בּוּ ַ
וּב ַע ְצמוֹ ִל ְרקֹד ִעמּוֹ ָשׁ ָעה ֲאר ָ
יוֹחאי ִבּ ְכבוֹדוֹ ְ
ִשׁ ְמּעוֹן ָבּר ַ
ידי
יעזֶר ַה ָשּׁ ַמשׁ ְבּ ֵעינִ י ַתּ ְל ִמ ֵ
ָדל ְכּבוֹדוֹ ֶשׁל ר' ֱא ִל ֶ
וּמאָז גּ ַ
ָאה ִליֵ ."...
נֶ
ָה ֲא ִר"י ַה ָקּדוֹשׁ.














יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ



ָמ ָשׁל ַל ֶמּ ֶל ְך ֶשׁ ָהיָה לוֹ ַפּ ְרדֵּס ְו ִה ְכנִ יס
פּוֹע ִליםְ .ולֹא גִּ ָלּה ָל ֶהם ַה ֶמּ ֶל ְך
בּוֹ ֲ
ַמהוּ ְשׁ ַכר נְ ִטיעוֹת ַה ֶכּ ֶרםֶ .שׁ ִאלּוּ גִּ ָלּה
רוֹאים
ָל ֶהם ְשׁ ַכר ֵנ ִטיעוֹ ָתּיוָ ,היוּ ִ
נוֹט ִעים
יעה ֶשׁ ְשּׁ ְכ ָרה ַה ְר ֵבּה וְ ְ
ֵאיזוֹ נְ ִט ָ
ְאת ָה ֲא ֵחרוֹת לֹא[ְ ,ונִ ְמ ְצאָה
אוֹתהּ ]ו ֵ
ָ
ְמ ֶלאכֶת ַה ַפּ ְרדֵּס ִמ ְק ָצ ָתהּ ֵבּ ֵטּ ָלה
ֶמתָ .כּ ְך לֹא גִּ ָלּה ָה ָקּ ָבּ"ה
וּמ ְק ָצ ָתהּ ַקיּ ֶ
ִ
ילה,
וּמ ְצוָּהֶ .שׁ ִאלּוּ גִּ ָ
ְשׁ ַכר ָכּל ִמ ְצוָה ִ
נִ ְמ ְצאוּ ַה ִמּ ְצווֹת ִמ ְק ָצ ָתן ַקיָּמוֹת
וּמ ְק ָצ ָתן ְבּ ֵטלוֹת.
ִ
ֻלּם ֵהם ְכּמוֹ ָפּזֶל
ִקיּוּם ַה ִמּ ְצווֹת כּ ָ
ְהעוֹ ָלם,
אָדם ו ָ
ָפה ֶשׁל ָה ָ
ֻמ ְשׁ ָלם ְוי ֶ
ְת ְפ ִקי ֵדנוּ ִל ְבנוֹת ֶאת ַה ָפּזֶל ִבּ ְשׁלֵמוּת
וַ
ַעל ְמנַת ְל ַקיֵּם ֶאת ָרצוֹן ה' ְו ִל ְשׁמֹר
וּב ָכ ְך נִ ְזכֶּה ְל ִב ְר ַכת
ַעל ִמ ְצוֹו ָתּיוְ ,
ַה ָשּׁלוֹם ַה ֻמּ ְב ַט ַחת ְבּ ָפ ָר ָשׁה.
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